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EMNE  

Redaktionelle ændringer i hjemmelsgrundlaget for forhandling og indgåelse af overenskomster 

samt iværksættelse af kollektive kampskridt. 

Formålet er at samle bestemmelserne om overenskomster i to paragraffer, således at den ene 

omhandler forhandling og indgåelse af overenskomster, og den anden omhandler kollektive 

kampskridt.  

 

FORSLAGSSTILLER  

Hovedbestyrelsen 

 

NY §  

Der indføres en ny § 20, som samler bestemmelserne fra nuværende § 20, stk. 1 og § 25, stk. 3 

Nuværende § 20 KOLLEKTIVE KAMPSKRIDT bliver til § 20a 

Hvis forslaget om ’ændringer i hjemmelsgrundlaget for indgåelse af private overenskomster’ 
godkendes, indføres det nye stk. som et stk. 3 i den nye § 20 

 

§ 20 FORHANDLING OG INDGÅELSE AF KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER 

Stk. 1 Hovedbestyrelsen indgår overenskomster om løn- og ansættelsesforhold samt andre 
kollektive aftaler. Hovedbestyrelsen kan delegere denne kompetence (nuværende § 20, stk. 1) 

Stk. 2 Regionen kan optræde udadtil og forhandle med lokale institutioner, men kan ikke uden 
hovedbestyrelsens godkendelse forhandle med centrale arbejdsgiverorganisationer. (nuværende § 
25, stk. 3) 

Muligt nyt stk 3 Hovedbestyrelsen fastsætter en retningslinje for forhandling og godkendelse af 
private overenskomster. 
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§ 20a KOLLEKTIVE KAMPSKRIDT 

Stk. 1 Beslutninger om iværksættelse af lovlige kollektive kampskridt, herunder opsigelse af 
enkeltmedlemmers stillinger, træffes af hovedbestyrelsen. (nuværende § 20 stk. 2) 

Stk. 2 Hovedbestyrelsen kan udskrive ekstraordinære kontingenter til dækning af de under stk. 1 
nævnte foranstaltninger. (nuværende § 20 stk. 3) 

Stk. 3 Hovedbestyrelsen er bemyndiget til i faglige konfliktsituationer at optage lån for maksimalt ét 
års kontingentindtægt. (nuværende § 20 stk. 4) 

 

BEGRUNDELSE 

Med forslaget samles bestemmelserne om forhandling og indgåelse af kollektive overenskomster 

redaktionelt i én bestemmelse. Samtidig adskilles bestemmelserne om forhandling og indgåelse af 

kollektive overenskomster fra bestemmelserne om iværksættelse af kollektive kampskridt.  

Dermed forbedres overskueligheden af vedtægterne og det gøres mere tydeligt, hvad der gælder. 

 

 


